ZÁPIS č. 2/14
z 2. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného
dne 10.11.2014 od 18:00 hod na městském úřadě v Deštné
Přítomno: sedm zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc. Petr Janota, Pavel
Přibyl, Jan Poslušný, Hana Řepová, Mgr. Dagmar Tupá, František Mládek.
Omluvena: Ing. Mgr. Vilma Szutová (příloha č. 1 – omluvenka), Ing. Jan Zedník, MBA
(dostavil se v 19,15).
Hosté: 14 občanů
Zapisovatel: Pavla Píglová
Ověřovatelé zápisu: Hana Řepová, Pavel Přibyl
Zasedání zastupitelstva města Deštná bylo zahájeno v 18,00 hodin starostou města Davidem
Šaškem, DiS. Přivítal zastupitele a hosty a konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno
sedm členů zastupitelstva, z celkového počtu 9 členů zastupitelstva (příloha č. 2 – Prezenční
listina) a zasedání je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města byl ověřen, nebyly proti němu vzneseny žádné
připomínky a je k nahlédnutí u pracovnice městského úřadu paní Pavly Píglové.
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Městského úřadu Deštná
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 03.11.2014 do 10.11.2014.
Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. (příloha č. 3 - Zveřejněná
informace o konání zasedání podle § 103 odst. 5, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).
Zapisovatelkou dnešního zasedání byla starostou jmenována paní Pavla Píglová.
Návrh programu jednání:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu
nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
přítomným občanům.
01. Schválení ověřovatelů zápisu
02. Prodej pozemků p. č. 2277/4 a p. č. 2375 oba v k. ú. Deštná u Jindřichova Hradce
03. Dodatek č. 4 – Agra Deštná
04. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na podporu dětí ze sociálně slabých rodin.
05. Smlouva o sdružených službách dodávky plynu – E.ON.
06. Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci POV JčK 2014
07. Program obnovy venkova Jihočeského kraje 2015.
08. Program Ministerstva zemědělství – Výstavba vodovodů a kanalizací.
09. Žádost o poskytnutí dotace z Ministerstva kultury – Veřejné informační služby knihoven.
10) Inventarizace.
11) Záměr prodat pozemky p.č. st. 436 a p.č. st. 444 oba v k.ú. Deštná u Jindřichova Hradce.
12) Volba 2 členů Zastupitelstva města Deštná do Školské rady při ZŠ a MŠ Deštná.
13) Rozpočtová opatření.
14) Směrnice o používaných podpisových vzorech.
15) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb – Diakonie Broumov, sociální družstvo.
16) Nabídka cloudových IT služeb – MyCom Solutions, s.r.o.
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17) Běžecké stopy v zimním období v Deštné a okolí.
18) Stanovení průzkumného území v lokalitě Čihadlo.
19) Komunální technika – pořízení.
20) Různé.
Schválení programu:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje následující program zasedání:
01. Schválení ověřovatelů zápisu
02. Prodej pozemků p. č. 2277/4 a p. č. 2375 oba v k. ú. Deštná u Jindřichova Hradce
03. Dodatek č. 4 – Agra Deštná
04. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na podporu dětí ze sociálně slabých
rodin.
05. Smlouva o sdružených službách dodávky plynu – E.ON.
06. Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci POV JčK 2014.
07. Program obnovy venkova Jihočeského kraje 2015.
08. Program Ministerstva zemědělství – Výstavba vodovodů a kanalizací.
09. Žádost o poskytnutí dotace z Ministerstva kultury – Veřejné informační služby
knihoven.
10) Inventarizace.
11) Záměr prodat pozemky p. č. st. 436 a p. č. st. 444 oba v k. ú. Deštná u Jindřichova
Hradce.
12) Volba 2 členů Zastupitelstva města Deštná do Školské rady při ZŠ a MŠ Deštná.
13) Rozpočtová opatření.
14) Směrnice o používaných podpisových vzorech.
15) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb – Diakonie Broumov, sociální družstvo.
16) Nabídka cloudových IT služeb – MyCom Solutions, s.r.o.
17) Běžecké stopy v zimním období v Deštné a okolí.
18) Stanovení průzkumného území v lokalitě Čihadlo.
19) Komunální technika – pořízení.
20) Různé.
Výsledek hlasování: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 02/14/01.
Bod 1. programu
Schválení ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Hanu Řepovou a pana Pavla Přibyla.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje ověřovatele zápisu paní Hanu Řepovou a pana
Pavla Přibyla.
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Výsledek hlasování: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 5 (Šašek, Mládek, Tupá,
Janota, Poslušný), proti 0, zdržel se 2 (Řepová, Přibyl).
Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 02/14/02.

Bod 2. programu
Prodej pozemků p. č. 2277/4 a p. č. 2375 oba v k. ú. Deštná u Jindřichova Hradce
Na zářijovém zasedání byl schválen záměr na prodej těchto dvou pozemků. Jedná se o naše
zaplocené pozemky, vzniklé na základě geometrického plánu. Do záměru se přihlásili v jedné
nabídce paní Anežka Votýpková a Pavel Votýpka, matka se synem, splnili podmínky záměru,
a tudíž jsem mohl připravit i Kupní smlouvu. Příloha č. 4 (4 listy).
Rozprava:
Starosta – žádají podílové spoluvlastnictví, ¾ bude mít pan Votýpka, ¼ paní Votýpková.
Cena je dohromady 9.630 Kč, ještě zaplatí 1.000 Kč správní poplatek za vklad do katastru
nemovitostí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje nabídku pana Pavla Votýpky a paní Anežky
Votýpkové na koupi pozemků p. č. 2277/4 a p. č. 2375 v k. ú. Deštná u Jindřichova
Hradce jako nejvhodnější a schvaluje Kupní smlouvu o koupi nemovité věci s panem
Pavlem Votýpkou, podíl 3/4 a paní Anežkou Votýpkovou, podíl 1/4, oba trvale bytem
Hradecká čp. 7, Deštná, pozemku p. č. 2277/4, ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 156
m2 a pozemku p. č. 2375, ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 29 m2, oba v k. ú. Deštná
u Jindřichova Hradce, vzniklých na základě geometrického plánu č. 585-955/2012 za
cenu 5.550 Kč a sjednanou cenu za geometrický plán č. 585-955/2012 ve výši 4.080 Kč a
Městem Deštná, IČ: 002 46 506, zastoupeného starostou Davidem Šaškem, DiS.
Výsledek hlasování: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl přijat. Usnesení č. 02/14/03.

Bod 3. programu
Dodatek č. 4 – Agra Deštná
Na zářijovém zasedání byl schválen záměr uzavřít Dodatek č. 4 s Agrou Deštná. Dodatek řeší
zvýšení ceny za nájem pozemků, upravuje výměru pronajatých pozemků a aktualizuje soupis
pozemků. Příloha č. 5 (1 list).
Rozprava:
Starosta – my jsme nějaké pozemky prodávali a to zrovna Agře, o to se dodatek změnil. Mění
se i cena v dodatku.
Zastupitel Poslušný – dodatek se dělá každý rok?
Starosta – pokud se mění cena tak ano.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu pozemků č. 682
se společností Agra Deštná, a.s. IČ: 251 72 735, se sídlem Deštná čp. 311, zastoupené
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předsedou představenstva panem Zdeňkem Svitákem a Městem Deštná, IČ: 002 46 506,
zastoupeného starostou Davidem Šaškem, DiS.
Výsledek hlasování: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl přijat. Usnesení č. 02/14/04.

Bod 4. programu
Žádost o poskytnutí finančních prostředků na podporu dětí ze sociálně slabých rodin
Žádost podala paní Jitka Nováková z Lipovky, v souladu se Zásadami pro přidělování
finančních prostředků na podporu dětí ze sociálně slabých rodin, které navštěvují ZŠ a MŠ
Deštná. Žádá o 410 Kč na příspěvek na SRPDŠ a nákup pracovních sešitů. K žádosti se
vyjádřili kladně ředitel školy i předsedkyně sociální komise. Prostředky jsme v rámci
rozpočtu města neměli připraveny, ale rozpočtovou změnou jsme je připravili. Příloha č. 6 (1
list).
Rozprava:
Místostarosta Janota – žádost má všechny náležitosti, tak není problém ji schválit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Žádost o poskytnutí finančních prostředků na
podporu dětí ze sociálně slabých rodin pro žadatele paní Jitku Novákovou, trvale bytem
Lipovka čp. 13 ve výši 410 Kč.
Výsledek hlasování: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl přijat. Usnesení č. 02/14/05.

Bod 5. programu
Smlouva o sdružených službách dodávky plynu – E.ON
Na zářijovém zasedání nám přednesl výsledky elektronické aukce zástupce společnosti
Ecentre. Výsledky nedopadly úplně ideálně, ale nakonec se podařilo domluvit se společností
E. ON nabídku, která nám ušetří finanční prostředky. Schválili jsme tuto nabídku a nyní
uzavřeme smlouvu. Smlouva je na 1 rok od 1.1.2015. Příloha č. 7 (3 listy).
Rozprava:
Místostarosta Janota – objevil jsem zde chybu, ale asi se jedná jen o překlep. Ve článku 2,
odstavce 2 je datum uzavření smlouvy od 31.12.2015 do 31.12.2015.
Starosta – vyřídím to.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Smlouvu č. 9550616200 o sdružených službách
dodávky zemního plynu s E. ON Energie, a.s., IČ: 260 78 201, se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice, zastoupena Martinou Trubačovou od 01.01.2015 do
31.12.2015 a Městem Deštná, IČ: 002 46 506, zastoupeného starostou Davidem Šaškem,
DiS.
Výsledek hlasování: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl přijat. Usnesení č. 02/14/06.
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Bod 6. programu
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci POV JčK 2014
V rámci tohoto programu jsme žádali o dotaci na Výměnu oken ve Zdravotním středisku – I.
etapa. Dotace činí 55.000 Kč, celkové náklady jsou necelých 141.000 Kč – akce je již hotová.
Smlouvou dotaci stvrdíme. Příloha č. 8 (3 listy).
Rozprava:
Starosta – smlouvu připravuje Jihočeský kraj. Akce má být ukončena do konce roku 2014,
což je a poté se připraví vyúčtování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace v rámci
Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2014, č. smlouvy
SD/OREG/425/2014 na akci „Výměna oken ve Zdravotním středisku“ – parc. č. 475, k.
ú. Deštná“ s Jihočeským krajem, IČ: 708 90 650, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2,
České Budějovice, zastoupeným Ing. Jaromírem Slívou, MBA, náměstkem hejtmana a
Městem Deštná, IČ: 002 46 506, zastoupeného starostou Davidem Šaškem, DiS.
Výsledek hlasování: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl přijat. Usnesení č. 02/14/07.
V 19,15 se dostavil zastupitel pan Ing. Jan Zedník, MBA a zastupitelé jsou tak
usnášeníschopní v počtu 8 členů.

Bod 7. programu
Program obnovy venkova Jihočeského kraje 2015
Jihočeský kraj opět vyhlásil dotační program, do kterého bych chtěl, abychom se zapojili.
Rozhodně by bylo potřeba požádat o 70% dotaci na úroky z našich 2 úvěrů v Opatření 3 –
Dotační titul 8: kanalizace Podfarská – náklady 60.521,30 Kč (dotace by mohla být
42.364,91; spoluúčast 18.156,39), Intenzifikace ČOV – náklady 73.498,10 Kč (dotace by
mohla být 51.448,67; spoluúčast 22.049,43).
Další akce, které bychom měli realizovat je z Opatření 1 – DT1 – 50% dotace:
II. etapa výměny oken a dveří ve Zdravotním středisku – náklady 174.759 Kč (dotace 87.379
Kč).
V Opatření 1 můžeme podat ještě jednu žádost, ale v maximální výši dotace 112.000 Kč, tzn.
celá akce 224 tisíc Kč. Možnosti jsou tyto:
Dotační titul 1: okna ZŠ – předpokládaný náklad na 1 okno 10 tisíc Kč, okna městský úřad +
podlaha obřadní síň – předpokládaný náklad 100 tisíc Kč, okna pošta a lékárna + fasáda –
předpokládané náklady 105 tisíc Kč, okna MŠ a ŠJ – zatím nemáme naceněno.
Dotační titul 3: zeleň v parku u kostela – 94 tisíc Kč.
Program obnovy venkova se týká také Mikroregionu Jindřichohradecka, jehož jsme členem.
Rozhodli jsme se zapojit a budeme požadovat nákup komunální techniky. Rozhodne správní
rada a valná hromada, zatím neznám návrhy ostatních obcí. Chtěli bychom pořídit zametací
kartáč se sběračem a radlicí. Zasedání valné hromady bude po 20. listopadu.
K Programu obnovy venkova se konají semináře, nejbližší se koná v Jarošově nad Nežárkou
tento čtvrtek od 10 hodin.
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Rozprava:
Starosta – u dotačního titulu 1 až 5 můžeme podat dvě žádosti a to do výše 300.000 Kč,
částky se sčítají.
Místostarosta Janota – o úroky z úvěru bych žádal určitě, na Zdravotní středisko taky – když
už se s okny začalo, bylo by třeba je dodělat. Na doplnění bych ještě prošel naše budovy a
zjistil co je akutní.
Starosta – v podstatě vše co bylo vyjmenováno, je akutní. Ale nejvíce asi pošta s lékárnou.
V obřadní síni jsou občas vítání, svatby, přednášky.
Zastupitel Zedník – byl bych pro zazelení parku, pokud to bude finančně možné.
Starosta – lepší je zateplovat budovy, než řešit park. Nacenění na zazelenění parku má u sebe
Vilma Szutová. Šlo by dle jejích slov získat i 100% výši dotace prostřednictvím Místní akční
skupiny Česká Kanada. Já bych osobně šel do zateplení budov, požádal bych o úroky z úvěru
a okna ve Zdravotním středisku, II. etapa.
Návrh usnesení 1:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje podat žádost do POV JčK 2015 Opatření 3 –
Dotační titul 8 na úroky z úvěru – „Kanalizace Podfarská“ a „Intenzifikace ČOV“.
Výsledek hlasování 1: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl přijat. Usnesení č. 02/14/08.
Návrh usnesení 2:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje podat žádost do POV JčK 2015 Opatření 1 –
Dotační titul 1 na „Výměnu oken a dveří ve Zdravotním středisku II. etapa“.
Výsledek hlasování 2: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl přijat. Usnesení č. 02/14/09.

Bod 8. programu
Program Ministerstva zemědělství – Výstavba vodovodů a kanalizací.
V říjnu byla vyhlášena výzva Ministerstva zemědělství na podávání žádostí do programu
„Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“, žádosti budou
přijímány do 28. listopadu. Měli bychom se do tohoto programu zapojit s 1. a 2. etapou
kanalizace na Stráních včetně vodovodu do Lázní. Oslovil jsem několik společností, kterou
jsou nám schopny podat žádost se vším co je k tomu potřeba – podklady jsem všem zaslal.
Podle naší směrnice k zadávání veřejných zakázek, jsem oprávněn v zadávání zakázek na
služby do 100 tisíc Kč bez DPH jednat já jako starosta.
Museli jsme mít také tuto akci v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského
kraje, ten se nyní aktualizuje a měli bychom rozhodnout o jeho doplnění do 5. prosince.
Příloha č. 9 (6 listů).
Rozprava:
Místostarosta Janota – každopádně mě se líbí nabídka Garanty, s nimi nebyl problém a určitě
nejsou nejdražší.
Starosta – oslovil jsem tři firmy, Jan Zedník oslovil taky jednu, všechny firmy podali nabídku
jak na kanalizaci, tak na vodovod.
Zastupitel Zedník – oslovil jsem firmu, abych si vůbec udělal obrázek kolik, co stojí. Oslovil
jsem firmu, která dělala kanalizaci ve Světcích, ale poskytl jsem jim cenovou nabídku
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konkurenční firmy, což jsem nevěděl, že nemohu udělat. Šlo mi o nejlevnější nabídku při
zachování kvalitativního standartu. Teď jde o to, zda vybrat nejlevnější nabídku.
Zastupitel Přibyl – ve Světcích byli nejlevnější, ale u nás dělala Garanta, já jsem pro Garantu.
Starosta – dle naší Směrnice o způsobu zadávání veřejných zakázkách malého rozsahu mohu
do 100.000 zakázku rozhodnout já sám. V současné době se připravuje rozpočet na rok 2015,
jde o to, zda chceme požádat o dotaci na akci, která bude stát 10 miliónů. Musíme přemýšlet o
tom, že pokud získáme dotaci ve výši 60% a 10% můžeme k tomu možná získat od
Jihočeského kraje, stejně musíme mít 30% financí na spoluúčast. V rámci rozpočtu to určitě
nenalezneme. V roce 2015, nebo 2016 by mělo dojít k realizaci.
Zastupitel Janota – kolik je tam alokovaných peněz? Chtějí mít připravený projekt, myslím, že
podobných žádostí v zásobníku nebude tolik.
Starosta – jak projekt, tak stavební povolení máme připravené. Musíme zadat prováděcí
dokumentaci projektantovi.
Zastupitel Přibyl – na co čekat, proč to odsouvat.
Starosta – pokud to v příštím vyjde, musíme ty peníze někde najít.
Zastupitel Zedník – kanalizace je priorita, není nad čím diskutovat. Úvěr na park končí kdy?
Starosta – v roce 2015.
Zastupitel Zedník – úrokové sazby se drží velmi nízko, úvěr bychom mohli dostat. Je výhodné
si za 1% půjčit peníze.
Starosta – kraj nabízí také zvýhodněné úvěry. Firma Garanta dala nabídku 43.000 Kč za
zpracování žádosti na vodovod a na kanalizaci také 43.000 Kč. Všechny ostatní firmy jsou
dražší. Jsem pro vyřazení nabídky firmy DOT IN. Musíme vycházet ze směrnice o veřejných
zakázkách, aby bylo vše transparentní. Tady nejde licitovat o ceně. To lze možná jen
v soukromém sektoru, my to dělat nemůžeme. Jednalo by se o porušení zákona o veřejných
zakázkách.
Zastupitel Zedník – mě šlo o to, kdo je nejlevnější, to je pro nás nejdůležitější.
Zastupitel Mládek – mě to přijde nekorektní. Každá firma po předložení konkurenční nabídky
jde pak s cenou dolů. Ale zde jde o princip, to bychom pak jako firma skončili všude.
Zastupitel Zedník - já podávám návrh na hlasování o firmě DOT IN.
Starosta – podávám návrh na hlasování o firmě Garanta.
Návrh usnesení 1:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje podat žádost do programu Ministerstva
zemědělství „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“
vyhlášeným MZE na 1. a 2. etapu kanalizace Stráně včetně vodovodu do Lázní.
Výsledek hlasování 1: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat. Usnesení č. 02/14/10.
Návrh usnesení 2:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje firmu GARANTA CZ a.s,, IČ: 260 88 398, se
sídlem Kněžská 365/22, České Budějovice na vypracování a odevzdání žádosti o zařazení
akce do Seznamu akcí na tlakovou kanalizaci a vodovod Deštná a pověřuje starostu
k podpisu příkazních smluv.
Výsledek hlasování 2: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 7 (Šašek, Poslušný, Mládek,
Tupá, Řepová, Přibyl, Janota), proti 0, zdržel se 1 (Zedník).
Návrh byl přijat. Usnesení č. 02/14/11.

7

Bod 9. programu
Žádost o poskytnutí dotace z Ministerstva kultury – Veřejné informační služby
knihoven
V letošním roce jsme z tohoto dotačního titulu čerpali prostředky na nákup jednoho
notebooku a jednoho počítače. Pro příští rok by bylo dobré požádat o dotaci na výměnu
zbylého počítačového vybavení knihovny. Připravil jsem ve spolupráci s Městskou knihovnou
Jindřichův Hradec žádost s popisem projektu. Jednalo by se o nákup dvou počítačů, čtečky
čárových kódů a multifunkčního zařízení (kopírka, skener, tiskárna) + zprovoznění v celkové
hodnotě 49.041 Kč, dotace by činila až 70% - 34.000 Kč. Příloha č. 10 (4 listy).
Rozprava:
Starosta - letos jsme dostali 23.000 Kč, žádali jsme 26.000 Kč.
Místostarosta Janota – počítače v knihovně jsou dost využívané, čtečka by knihovnicím určitě
usnadnila provoz.
Starosta – dali jsme jim čtečku z úřadu, ale ta nefunguje na jedenáctimístný kód, pouze na
dvanáctimístný. Knihovnice si s tím poradily tak, že zadávají kódy ručně. Přesto by bylo
dobré jim čtečku pořídit.
Místostarosta Janota – není to až taková velká částka, abychom tento návrh nemohli podpořit.
Zastupitel Zedník – pokud dotace nevyjde, budeme ji platit ze 100%?
Starosta – částečně, dotace by měla vyjít. Nějaké peníze v rozpočtu i máme. Poslední dobou
se nám začaly rozsypávat počítače i na úřadě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje podat žádost o poskytnutí dotace z Ministerstva
kultury – VISK3 pro rok 2015 na „Modernizaci knihovny v oblasti IT – 2. etapa“.
Výsledek hlasování: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 8, proti 0 zdržel se 0.
Návrh byl přijat. Usnesení č. 02/14/12.

Bod 10. programu
Inventarizace
Paní účetní připravila Příkaz k provedení řádné inventarizace majetku a závazků, Plán
inventur pro rok 2014 a Směrnici k inventarizaci majetku a závazků pro rok 2014. Podklady
jste obdrželi. Odpovědným za inventarizaci jako celek je místostarosta P. Janota, předseda
ústřední inventarizační komise, který vám ve spolupráci s paní účetní předá inventurní
soupisy majetku, který budete kontrolovat. Předsedové dílčích inventarizačních komisí jsou
odpovědni za jednotlivé inventury středisek dle Příkazu k provedení řádné inventarizace.
Dbejte na to, aby inventarizace byla provedena v souladu s těmito předpisy, všechny dotazy
směřujte na místostarostu a dodržte termín, tedy lépe – předejte zápisy včas. Příloha č. 11 (3
listy).
Rozprava:
Místostarosta Janota – prosím vás o čas do konce týdne, ať si vše prostuduji a seznámím se
s předpisy. Pak obejdu jednotlivé předsedy inventarizačních komisí a domluvíme se dál.
Zatím se nám osvědčilo vše fyzicky obejít během vánočních svátků a v prvním týdnu v lednu
předat dokumentaci sem na úřad.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Příkaz k provedení řádné inventarizace majetku
a závazků, Plán inventur pro rok 2014 a Směrnici k inventarizaci majetku a závazků
pro rok 2014.
Výsledek hlasování: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 8, proti 0 zdržel se 0.
Návrh byl přijat. Usnesení č. 02/14/13.

Bod 11. programu
Záměr prodat pozemky p.č. st. 436 a p.č. st. 444 oba v k.ú. Deštná u Jindřichova Hradce
Pozemky se nachází pod budovami trafostanic E. Onu – jedna je u Zdravotního střediska a
druhá v Hradecké ulici pod bývalou cukrárnou. Prodej těchto pozemků za cenu 150 Kč/m 2
schválili zastupitelstvo letos v červnu a čekalo se na vyjádření E. ON Distribuce, zda souhlasí
s cenou. Souhlas přišel, tak jsem připravil adresný záměr na prodej pozemků. Příloha č. 12 (1
list).
Rozprava:
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. st. 436
o výměře 34 m2, zastavěná plocha – nádvoří a pozemek p.č. st. 444 o výměře 30 m2,
zastavěná plocha – nádvoří, oba v k. ú. Deštná u Jindřichova Hradce společnosti E.ON
Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ:
28085400, zastoupená společností E. ON Česká republika, s.r.o. se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 25733591, za cenu 150 Kč/m2, tj. 34 m2 x
150 Kč = 5.100 Kč a 30 m2 x 150 Kč = 4.500 Kč, dohromady za cenu 9.600 Kč bez DPH.
Hlasování o návrhu: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 02/14/14.

Bod 12. programu
Volba 2 členů Zastupitelstva města Deštná do Školské rady při ZŠ a MŠ Deštná
Na základě zákona o předškolním, základním vzdělávání jsme jako zřizovatel školy povinni
zřídit Školskou radu při Základní škole, která má 3-leté funkční období, za řádné volby je
odpověden ředitel školy. 1/3 členů nominujeme my jako zřizovatel, v našem případě 2 členy
ze šesti. 2 členy volí zákonní zástupci studentů a 2 členy volí pedagogové. Členem rady
nemůže být ředitel. Dnes máme rozhodnout o 2 zástupcích z našich řad.
Rozprava:
Starosta – dávám návrh na Mgr. Dagmar Tupou a pana Jana Poslušného.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná volí za členy Školské rady při ZŠ a MŠ Deštná paní Mgr.
Dagmar Tupou a pana Jana Poslušného.
Hlasování o návrhu: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 6 (Šašek, Mládek, Zedník,
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Řepová, Přibyl, Janota), proti 0, zdržel se 2 (Tupá, Poslušný).
Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 02/14/15.

Bod 13. programu
Rozpočtová opatření
Starosta předal slovo účetní města paní Heleně Janotové a ta zastupitele seznámila
s Rozpočtovým opatřením č. 14 a 15. Příloha č. 13 (2 listy).
Rozprava:
Zastupitel Mládek - plynový kotel se bude měnit kde?
Starosta – je plánována výměna, byla nám doporučena zde na úřadě.
Návrh usnesení 1:
Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 14.
Hlasování o návrhu 1: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 02/14/16.
Návrh usnesení 2:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Rozpočtové opatření č. 15 v příjmech a výdajích
ve výši 171.041 Kč a pověřuje účetní města k zapracování tohoto opatření do účetnictví
města.
Hlasování o návrhu 2: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 02/14/17.

Bod 14. programu
Směrnice o používaných podpisových vzorech
Změnou místostarosty se musí změnit i směrnice. Příloha č. 14 (1 list).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Směrnici o používaných podpisových vzorech
s účinností od 10.11.2014.
Hlasování o návrhu: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 02/14/18.

Bod 15. programu
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb – Diakonie Broumov, sociální družstvo
Diakonie nám předložila dodatek z důvodu transformace společnosti v návaznosti na nový
Občanský zákoník, kdy vzniklo nové sociální družstvo. Dodatkem se nic dalšího nemění.
Příloha č. 15 (1 list).
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Rozprava:
Starosta – smlouva je na zapůjčení kontejneru na oblečení u kulturního domu, my za to
neplatíme nic. Diakonie Broumov dál přerozděluje věci, které se tam nashromáždí, potřebným
lidem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb –
Diakonie Broumov, sociální družstvo, IČ: 492 89 977, se sídlem Husova 319, Broumov,
zastoupené PhDr. Vítězslavem Králíkem, předsedou družstva a Městem Deštná, IČ: 002
46 506, zastoupeného starostou Davidem Šaškem, DiS.
Hlasování o návrhu: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 02/14/19.

Bod 16. programu
Nabídka cloudových IT služeb – MyCom Solutions, s.r.o.
Jedná se nabídku přechodu současného systému počítačové místní sítě na centralizované
serverové řešení formou cloudových služeb a terminálového způsobu připojování koncových
stanic. Respektive naše data budou uložena u nich a my se budeme přihlašovat podobně jako
třeba přes vzdálenou plochu prostřednictvím IP adresy – z úřadu, z domova, prostě
odkudkoliv.
Rozprava:
Starosta – my teď používáme serverový počítač a přihlašovat se můžeme přes vzdálenou
plochu. Objemem pro nás toto určitě stačí, ale nabídku vám předkládám, když jsme ji dostali.
Zastupitel Zedník – cloudy jsou dobrý, ale pro velká města, nebo pro práci ze zahraničí.
120.000 Kč ročně je pro nás moc.
Starosta – je to jen základní aplikace, licence a další musí být ještě k tomu navíc. Byli zde
jejich zástupci, prý by s cenou ještě něco udělali, ale přesto je to pro nás moc drahé.
V budoucnu se cena třeba změní a bude toto dostupnější.
Místostarosta Janota – dál od takové služby, spadne internet a nemůže pracovat nikdo.
Starosta – ano, musí být stálé připojení k internetu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí nabídku cloudových IT služeb od
společnosti MyCom Solutions, s.r.o.
Hlasování o návrhu: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 02/14/20.

Bod 17. programu
Běžecké stopy v zimním období v Deštné a okolí
Na konci loňského roku přišla obec Okrouhlá Radouň s možností mít na území Deštné trasy
běžeckých stop, jelikož se zima nepovedla, tak ani na spolupráci nedošlo. Letos to vypadá, že
sníh bude a tudíž je tato záležitost aktuální. Stopy by se protahovaly 1x týdně, dle sněhových
podmínek, maximálně 10x za celou sezónu. Náklad na 1 km stop by činil 160 Kč. Dostaly se
nám do ruky trasy již známé od Nové Včelnice až sem k nám. Na našem území zatím žádné
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nejsou, o těch budeme případně jednat. Osobně to považuji za zdařilý nápad a jsem pro,
abychom Deštnou zatraktivnili o tuto možnost zimního vyžití.
Rozprava:
Zastupitel Zedník – myšlenka se mi líbí, už Dr. Tyrš říkal – „ve zdravém těle – zdravý duch“.
Trasy zatím vedou dost daleko od Deštné. Ale určitě to podpořme.
Starosta – pokud to schválíme, ty trasy se přiblíží. Jde o to, zda Lodhéřov bude chtít platit
kilometry navíc na jejich území. K nám je to zatím opravdu daleko. Starosta Okrouhlé
Radouně pan Leitner chtěl, ať vám dám tuto nabídku alespoň k prostudování. Okrouhlá
Radouň ve spolupráci s ostatními obcemi zakoupí skůtr a zajistí protažení stop na svém
území. A zjistím ještě úplný aktuální stav.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje zapojení se do projektu „Běžecké stopy v zimním
období v Deštné a okolí“.
Hlasování o návrhu: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 02/14/21.

Bod 18. programu
Stanovení průzkumného území v lokalitě Čihadlo
Ministerstvo životního prostředí rozhodlo o stanovení průzkumného území za účelem zjištění
vhodných
geologických,
geomechanických,
strukturních,
geochemických
a
hydrogeologických podmínek pro možnost vybudování podzemního úložiště jaderného paliva
a ostatních radioaktivních odpadů v lokalitě Čihadlo. Mohou být prováděny pouze práce,
které se nepovažují za technické: studium, hodnocení, mapování geologické a
hydrogeologické, geofyzikální měření, geochemie plošná, analýzy vzorků, a další. Aktuální
informace jsem nově zvoleným zastupitelům posílal průběžně, také jsem je žádal o vyjádření,
zda podáme proti tomuto rozhodnutí rozklad – odvolání. Sešli jsme se také na 2 schůzkách se
starosty z Pluhova Žďáru, Světce, Lodhéřova a Okrouhlé Radouně (Za Radouň krásnější). Na
první jsme se dohodli, že zjistíme názor svých nových zastupitelstev a zjistíme informace
skrze právníky. Na druhou schůzku přijel i ředitel SÚRAO. Nakonec jsme se domluvili tak, že
podáme všichni zúčastnění starostové rozklad proti rozhodnutí hlavně z důvodu toho, že
rozhodnutí bylo vydáno v době konání komunálních voleb a my jsme sice váš názor měli, ale
vy jste nemohli za Deštnou nic rozhodnout. V rozkladu žádáme o prodloužení lhůty pro
možné odvolání, aby se mohla nová zastupitelstva rozhodnout, jak budou postupovat dále. Jak
víte, tak v Deštné je platné referendum, které jasně říká, že úložiště nechceme a že máme
udělat vše pro to, aby tu vybudováno nebylo. Rozklad byl podán k Ministerstvu životního
prostředí – České Budějovice, respektive k ministrovi.
Rozprava:
Starosta – nyní čekáme, jak se vypořádají s rozklady. A to jak našimi, tak občanských
sdružení, které připomínky také podávaly.
Zastupitel Zedník – můj názor na podání rozkladu je, že je to zbytečné. Ale chápu, že starosta
je vázán referendem. Teď hovořím jen sám za sebe, v rámci rozhodnutí Ministerstva – vidíte
sami, jakým způsobem se dokázali vypořádat se všemi argumenty. My se zatím můžeme točit
na lhůtě, která tam je, ale v zásadě vidíme, že zvítězí veřejný zájem. Budeme postaveni čelem
před hotovou věc, jedná se o státní veřejný zájem, kdy stejně postaví, co budou chtít. Máme
nárok přibližně na 2.180.000 Kč za stanovení průzkumného území, bude se jednat o
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povrchové sondy. Od 4.11.2014 jsme už mohli čerpat peníze, pokud bychom nepodávali
rozklad. Připravujeme se tak o peníze. Ale opakuji, že chápu, že starosta je povinen se
rozhodnout rozklad podat. I když většinový názor zastupitelstva je, že rozklad je zbytečný.
Starosta – finance budou moct obce dostat i zpětně a to po nabytí právní moci rozhodnutí o
stanovení průzkumného území. Je zde lhůta 120 dnů pro zaslání financí. Podle zpráv všechna
hnutí rozklad měla podat. My se také rozhodli podat rozklad a to z důvodu schválení nových
zastupitelstev, kvůli prodloužení lhůty, jak se nová zastupitelstva poté vyjádří. Ale dle
referenda se stejně musíme možnými prostředky proti úložišti bránit. Podávali jsme dvě
připomínky, první byla méně obsáhlá, druhá obsáhlejší, vypořádali se s nimi jasně. Jde o to,
jak se s rozklady vypořádá Ministerstvo životního prostředí.
Místostarosta Janota – v odůvodnění si zaměnili účastníky řízení a dotčené orgány.
Starosta – zájem obce je v tomto případě menší než zájem státu. Ale spěje to pozvolna
k tomu, že stát bude muset rozhodnout. Veřejný zájem jako takový není definován.
Zastupitel Zedník – odvolání, která jsme teď podali, bude Ministerstvo životního prostředí
řešit a my se pak můžeme maximálně odvolat k Nejvyššímu správnímu soudu, který sídlí
v Brně. My můžeme hledat maximálně procedurální chyby.
Starosta – na jednání se stranou „Za Radouň krásnější“ jsem byl nemile překvapen
stanoviskem, že pokud rozklad nepodáme, je to bráno jako automatický souhlas, že jsme pro
úložiště. Uvidíme, jak rozhodne ministr. Víme, že průzkumné práce mají tři etapy. V první
etapě se jedná o sběry z povrchu, v druhé etapě jsou vrty méně hluboké a ve třetí etapě vrty do
500 až 1000 metrů. Je vytipováno celkem sedm lokalit. Do druhé etapy průzkumů chtějí už
některé lokality vyřadit. My se do druhé etapy už vůbec nemusíme dostat.
Zastupitel Poslušný – výhodou může být, že mají za povinnost zjistit povrchové vody,
případně pro budoucí vodárnu.
Starosta – ochránci jsou všichni proti úložišti. SÚRAO naopak.
Zastupitel Zedník – myslím, že do roku 2018 se dvě lokality mají dostat do finále.
Starosta – do roku 2016 mají stanovit průzkumné území. Pak bude vše vyhodnoceno. Čekáme
tedy na rozhodnutí ministra.
Občan Petrů – oni udělají vrty a vy najednou zjistíte, že jste přišli o vodu. Do 48 hodin taky
můžete být bez vody, to už jsem zažil.
Starosta – my udělali všechno pro to, aby u nás průzkumné území nebylo. Jak tady bylo
řečeno, zájem státu předčí veřejný zájem. My udělali maximum, co šlo. Taky jsme je
nemuseli pustit na naše pozemky, ale soukromé osoby je pustí.
Zastupitel Janota – vrty nad 10 metrů spadají už pod Horní zákon, jsou v Česku jen dvě firmy,
které by takovou zakázku mohli získat.
Starosta – Rakousko například hodně brojí proti úložišti, přijdou asi i opatření z jejich strany.
Zastupitel Zedník – četl jsem statistiky, kolik do Rakouska vyvážíme elektřiny. Jsou rádi, že
proud mají od nás, ale protestují. Rakousko je hodně pokrytecké.
Starosta – zajímá mě názor vedení Jihočeského kraje, ale tam se zatím nijak nevyjádřili.
Zastupitel Zedník – v budoucnu může být například i nové referendum. Myslím, že někdy
v roce 2004??, kdy se referendum dělalo – měli občané velmi málo informací, teď už jsme
někde jinde. Podmínky jsou konkrétnější. Lidi by už teď měli vědět, co všechno obnáší mít tu
úložiště. Pozval bych na jednání ty, kteří jsou pro i proti. Pro mě osobně je daleko
nebezpečnější Temelín.
Starosta – když bylo poslední jednání se zástupci SÚRAA, přišlo u nás v Deštné asi 50 lidí,
ale v okolních obcích všude přes 100 lidí. Tady takový zájem o informace není.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí Zprávu o stanovení průzkumného území
v lokalitě Čihadlo.
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Hlasování o návrhu: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 02/14/22.

Bod 19. programu
Komunální technika - pořízení
Nechci se moc vracet k nešťastné nehodě našich zaměstnanců s obecním traktorem. Po této
nehodě jsme v lednu rozhodli o koupi nového traktoru. Rád bych toto rozhodnutí dnes
revokoval a peníze na nákup traktoru použil na nákup třístranné sklopné káry s nosností 3
tuny. Více informací vám řekne technik – Pavel Kučera. Zbytek peněz na nákup traktoru bych
použil na nákup dopravního vozidla typu transportér s valníkem (5 nebo 6 míst k sezení,
valník), cenu zatím zjišťuji. Příloha č. 16 (3 listy).
Rozprava:
Vedoucí technického oddělení P. Kučera – přehodnotili jsme situaci s pořízením traktoru,
potřebujeme teď aktuálně řešit dopravu zaměstnanců do lesa. Káru si stále půjčujeme v Agře,
s tou naší se v lese moc hýbat nemůžeme. Typů je hodně, vyřadili jsme rovnou ty hodně
levné. Máme tady nabídky od tří obchodních zástupců. Nejlépe nám vyšla za 109.000 Kč bez
DPH kára NS3 z Nového Veselí, což je přímo výrobce a dodávat by ji měla firma Kvarto.
Zastupitel Poslušný – lze získat dotaci, ale ta bude až v červenci příštího roku, to je dlouho.
Navíc je dotace podmíněna tím kolik máme hektarů lesa.
Starosta – máme 50 hektarů.
Vedoucí technického oddělní P. Kučera – radši bych šel do té káry a případnou dotaci bych
použil na traktor. Rád bych už tohle vyřešil co nejdříve a zároveň bych chtěl řešit i auto, které
bychom využívali pro dopravu zaměstnanců a materiálu. Je dost náročné pro zaměstnance
pořád jezdit.
Zastupitel Poslušný – ještě další varianta je kára s hydraulickou rukou, ale tam už je cena
280.000 Kč, to je dražší. Jen upozorňuji, že z osobních důvodů se zde musím zdržet
hlasování.
Vedoucí technického oddělení P. Kučera – ano, od 300.000 výš. Výběr káry jsme dělali ve
spolupráci s Milanem Menčíkem, on to bude obsluhovat. Káru co jsme vybrali je český
výrobek, z Nového Veselí.
Starosta – cena je 109.000 Kč bez DPH, má vzduchové brzdy, do 3 tun. Máme zde dvě
shodné nabídky.
Návrh usnesení 1:
Zastupitelstvo města Deštná revokuje usnesení č. 44/14/09 ze dne 23.01.2014.
Hlasování o návrhu 1: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 02/14/23.
Návrh usnesení 2:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje nabídku firmy Kvarto spol. s.r.o., IČ: 489 51 749,
se sídlem Dr. E. Beneše 496, Bystřice, středisko Dynín, zastoupené Ing. Pavlem Koblasou
na jednoosý třístranně sklopný traktorový návěs ZDT Nové Veselí NS3 a zároveň Kupní
smlouvu č. 031/DYN/2014 na prodej zemědělského stroje – jednoosého třístranně
sklopného návěsu ZDT – NS3 s firmou Kvarto spol. s.r.o., IČ: 489 51 749, se sídlem Dr.
E. Beneše 496, Bystřice, zastoupené Ing. Romanou Kubešovou, jednatelkou, Ing. Janem
Hnátkem, jednatelem a Ing. Pavlem Koblasou, obchodním zástupcem za cenu 131.890
Kč včetně DPH 21%.
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Hlasování o návrhu 2: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 6 (Šašek, Mládek, Janota,
Zedník, Tupá, Řepová), proti 0, zdržel se 2 (Poslušný, Přibyl).
Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 02/14/24.

Bod 20. programu
Různé
A) Ing. Jan Zedník, MBA – pochvaly starosty za pečlivou přípravu zasedání.
B) Ing. Jan Zedník, MBA – nabídka participace při akci „Okolo Jižních Čech“ – cyklistický
peloton
C) v říjnu proběhly dvě kontroly hospodaření města – Jihočeský kraj a Ing. Ondrášek, také
proběhla kontrola v ZŠ a MŠ Deštná, zápisy z kontrol jsem k nahlédnutí u mne.
D) přeposílal jsem vám podklady k modernizaci osvětlení od společnosti Ekosvětlo. Jedná se
o projekt revitalizaci a úspory ve veřejném osvětlení či osvětlení v budovách.
E) vrší se mi zde nabídky společností na světelné a vánoční dekorace.
F) v tomto týdnu obsadíme volný byt v čp. 61 nad knihovnou a budeme mít obsazeny byty
všechny.
G) společnost Asekol, která zajišťuje odběr elektrozařízení, nám oznámila změnu sazebníku
odměn za sběr elektrozařízení, více informací vám může poskytnout technik.
H) od 1. listopadu 2014 se mění podmínky pro kácení stromů na základě nové vyhlášky o
ochraně dřevin. Nově bude možné kácet bez povolení ovocné dřeviny i u rekreačních objektů
a v zahrádkářských koloniích, naopak dřeviny s obvodem kmene větším než 80 cm ve výšce
130 cm v zahradách budou potřebovat povolení.
I) SMO ČR pořádá Školení k novému Občanskému zákoníku ve vazbě na zákon o obcích pro
nově zvolené zastupitele. Seminář se koná 19. listopadu do 9 do 15 hodin na Krajském úřadě
v Českých Budějovicích a je zcela zdarma. Hlásit se můžete u mne.
Na závěr jednání poděkoval starosta města všem členům zastupitelstva za pozornost,
občanům za účast na jednání. Jednání skončilo v 21,02 hodin.
Přílohy:
č. 1:
č. 2:
č. 3:
č. 4:
č. 5:

Omluvenka – Ing. Mgr. Vilma Szutová (1 list).
Prezenční listina (1 list).
Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 103 odst. 5 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (1 list).
Záměr na prodej pozemků p.č. 2277/4, 2375, Zpráva komise na otevírání obálek,
Kupní smlouva (4 listy).
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu pozemků č. 682 – Agra Deštná, a.s. (1 list).
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č. 6:

Žádost o poskytnutí finančních prostředků na podporu dětí ze sociálně slabých rodin
(1 list).
č. 7: Smlouva o sdružených službách dodávky plynu – E.ON Energie, a.s. (3 listy).
č. 8: Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského
kraje v roce 2014 (3 listy).
č. 9: Příkazní smlouva – vodovod a tlaková kanalizace (6 listů).
č. 10: Žádost o poskytnutí dotace z Ministerstva kultury „Modernizace knihovny v oblasti IT
– 2. etapa“ (4 listy).
č. 11: Plán inventur pro rok 2014 (3 listy).
č. 12: Záměr na prodej pozemku p.č. 436, 444 (1 list).
č. 13: Rozpočtové opatření č. 14, č. 15 (2 listy).
č. 14: Směrnice – podpisové vzory (1 list).
č. 15: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb ze dne 01.10.2013 – Diakonie Broumov,
sociální družstvo (1 list).
č. 16: Nabídka na traktorový návěs, Kupní smlouva (3 listy).
Zápis byl vyhotoven dne 14.11.2014

Zapisovatel:

Pavla Píglová

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . dne . . . . . . . . . . . . . .

Ověřovatelé:

Hana Řepová

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .dne . . . . . . . . . . . . . . .

Pavel Přibyl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dne . . . . . . . . . . . . . . .

David Šašek, DiS.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dne . . . . . . . . . . . . . . .

Starosta města:
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